DOODZONDE TEGEN DE RECHTSSTAAT
“HOF: RECHTER WESTENBERG LOOG”
Het Hof heeft in de zaak van rechter Westenberg vs. advocaat Smit een voor

Onze reputatie werd verder aangetast omdat de top van het gezaghebbende
accountantskantoor Coopers sindsdien verkondigt dat mijn zoon en ik "een
stelletje criminelen" zijn.

de rechter vernietigend vonnis gewezen. Naar aanleiding daarvan kopt dé
advocaten- website www.advocatie.nl: "Hof: Rechter Westenberg loog".
Deze partijdige rechter spande zelf op instigatie van Stibbe-advocaat De Greve

NB. De omgekeerde wereld want niet wij, maar topman Van Luijk is in 1994 en
1995 twee keer veroordeeld: voor schending van de geheimhoudingsplicht en voor
het uitoefenen van onoirbare druk, doodzondes voor een accountant.

5 jaar geleden de procedure aan tegen onze advocaat mr. Smit, nadat deze
zich in het boek "Topadvocatuur" kritisch had uitgelaten over Westenberg.
NB. Hoewel hij eiser is, betaalt Westenberg de hoge kosten van de procedure niet
zelf maar komen die voor rekening van de belastingbetaler omdat de Raad voor de
Rechtspraak ze betaalt, heel opmerkelijk. Wat zit daar achter?

De Greve is advocaat van Schiphol, de grote concurrent van Chipshol bij de
ontwikkeling van bedrijvenparken rondom de luchthaven. Chipshol ondervindt al
meer dan 15 jaar tegenwerking van Schiphol en gelieerde overheden. Medio jaren
'90 beschikte Chipshol over bijna 600 ha. toekomstig bedrijfsterrein en had de
luchthaven nog vrijwel geen meter bouwgrond. De positie van Chipshol is
sindsdien sterk teruggelopen naar ca. 150 ha. als gevolg van de kwalijke rol
die de top van Coopers & Lybrand en bovengenoemde rechter
Westenberg hebben gespeeld.

FD, 28/6/93

Topman Coopers bracht Chipshol aan het wankelen
In 1993 kwam Chipshol in grote problemen nadat de toenmalige topman van
Coopers, Cees van Luijk, zijn eigen accountant Joop Bakker ten onrechte verbood
een goedkeurende verklaring af te geven voor de jaarrekening van Chipshol. Na
dreiging door advocaat Smit met een kort geding ontving Chipshol die verklaring
alsnog, maar verbrak Coopers - tevens accountant van de luchthaven - vervolgens
één dag voor de aandeelhoudersvergadering de relatie met Chipshol. Het nieuws
werd breeduit vermeld op de voorpagina van het FD: een rode vlag voor iedere
bankier! Huisbankiers Van Lanschot en NIB eisten prompt hun kredietfaciliteit van
ƒ 25 miljoen op. Chipshol kwam daardoor in grote liquiditeitsproblemen, hetgeen
uitsluitend dankzij een
hoogrentend (12%) noodkrediet
van een particuliere relatie kon
worden opgelost. Door de gehele
gang van zaken was het
vertrouwen van de financiële
wereld inclusief de eigen
aandeelhouders in Chipshol en mij
vanzelfsprekend sterk aangetast.

Vetgedrukte passages in citaten zijn als zodanig beklemtoond door de auteur van deze advertentie.
Zie voor 28 eerdere advertenties: www.schipholwanbeleid.nl

De reputatie van Chipshol en de familie Poot werd door het voorgaande
onherstelbaar aangetast.
NB. Niet alleen de accountant van Chipshol, Coopers, verbrak in 1993 de relatie,
ook advocatenkantoor Stibbe: prof. Koeman die al jaren voor Chipshol en daarvoor
voor Eurowoningen was opgetreden, stelde ultimo 1993 onder druk van de
luchthaven terug te moeten treden. Sindsdien treedt deze advocaat zelfs op voor
Schiphol tegen Chipshol in de Groenenberg-bouwverbodaffaire! Als beloning voor
zijn overlopen naar staatsbedrijf Schiphol werd hij vorige week benoemd tot
staatsraad bij de Raad van State.

Partijdige Westenberg deelde doodklap uit
Door de ongeoorloofde inmenging van topman Van Luijk van Coopers was de
positie van Chipshol weliswaar ernstig verzwakt en haar expansie van
grondaankopen tot staan gebracht, maar de doodklap werd uitgedeeld door
vice-president Westenberg van de Haagse rechtbank in 1994 en 1996. In een
vernietigend kortgedingvonnis bepaalde hij dat Chipshol niet alleen de
zeggenschap over haar grondposities moest overdragen aan haar zakelijke
tegenstanders Wyler/Van Andel (vrienden van de Coopers-topman en zakenrelaties
van Schiphol), maar dat wij zelfs niet meer het woord mochten voeren in de
aandeelhoudersvergadering. Dit mocht uitsluitend nog via onze woordvoerder, prof.
H.P.J. Ophof. Dit alles op straffe van dwangsommen oplopend tot ƒ 300 miljoen!
Door grote vertraging van ons hoger beroep - veroorzaakt door toedoen van mr.
Westenberg als rolrechter - werd zijn vonnis pas 4 jaar later door het Hof
vernietigd. Het kwaad was toen echter geschied. Van de 600 ha. bleven uiteindelijk
slechts 150 ha. over voor Chipshol: de rest was door Wyler/Van Andel verkocht,
waarvan bijna 200 ha. aan ...... Schiphol Real Estate, onze grote concurrent.
Vonnis Hof vernietigend voor Westenberg
Aan de doorslaggevende rol die Coopers en Westenberg hebben gespeeld bij het
aantasten van onze reputatie en het tot op heden uitschakelen van Chipshol als

Lees het hele verhaal op

concurrent van Schiphol Real Estate, is een kritisch hoofdstuk gewijd in het boek
"Topadvocatuur" dat in 2004 verscheen. Voormalig Chipshol-advocaat Smit stelt
in het boek dat indertijd “gekke dingen” zijn gebeurd en dat rechter Westenberg
gebeld had met advocaten, een doodzonde voor een rechter. Westenberg startte
hierop de procedure tegen Smit.
NB. Opmerkelijk genoeg was het Stibbe-advocaat De Greve, eveneens raadsman
van Schiphol, die Westenberg wees op de passage in het boek.

Het vonnis van het Hof van gisteren is vernietigend voor Westenberg.
Ik citeer het commentaar van Advocatie.nl: “Waar Westenberg ter zitting op
25 maart nog afsloot met de woorden ‘Ik heb niet inhoudelijk gebeld, punt!’ acht
het hof overduidelijk bewezen dat Westenberg een dergelijk ontkend gesprek
heeft gevoerd met advocaat Smit. (....) Het hof in het arrest: ‘De ontkenning van
geintimeerde (Westenberg, red.) (ook als getuige) dat een gesprek als
bedoeld heeft plaatsgevonden is onvoldoende om anders te oordelen.’
Westenbergs tegenwerpingen werden weggeveegd door het hof die geen spaan
heel laat van het verweer. De toevoeging (ook als getuige) is veelzeggend.
Beschuldigt het hof Westenberg daarmee
impliciet van liegen onder ede?"
Onlangs zijn 2 rechters ontslagen
na te zijn aangehouden met alcohol
in het verkeer. Is een liegende rechter
niet erger dan een dronken rechter?
En zeker een meinedige.
Crans, 29 juni 2009

Drs. J. Poot (84)
Oprichter Chipshol-Groep (1986)
en Eurowoningen (1960)

Over de strijd van Chipshol tegen Schiphol, diverse overheden en de rechterlijke
macht heeft Drs. J. Poot een tweetal boeken uitgebracht –‘Grondoorlog’ (2007) en
‘Final Call’ (2008)– waarvan alleen de laatste nog gratis besteld kan worden op de
website schipholwanbeleid.nl
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